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Các Điều khoản Và Điều kiện Của “Chương Trình Phiếu Quà Tặng Urbox Cho Đăng Ký Hợp Lệ Tài Khoản
Standard Chartered EliteFly”
Chương trình “Các Điều khoản Và Điều kiện Của Chương Trình Phiếu Quà Tặng Urbox Cho Chủ Tài Khoản Standard Chartered
EliteFly” (“Chương trình”) áp dụng cho các khách hàng đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly của Ngân hàng
TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) qua Trang thông tin ưu đãi của Chương trình. Các Khách hàng nói trên
khi đáp ứng các điều khoản & điều kiện bên dưới sẽ được nhận quà tặng dù chưa tham gia sản phẩm, dịch vụ nào của ngân hàng.
1.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2021, bao gồm cả hai ngày này hoặc cho đến khi vượt quá
ngân sách tối đa của chương trình quy định tại mục 6, bất kỳ thời điểm nào tới trước. (“Thời hạn Chương trình”)

2.

Sản phẩm áp dụng của Chương trình là:

•

Tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly
sau đây gọi chung là “Tài khoản”

3.

Đối tượng khách hàng của Chương trình là:

a.

Khách hàng đăng ký Tài khoản thông qua Trang thông tin ưu đãi của Chương trình

b.

Trên 18 tuổi và hiện đang sinh sống/làm việc tại các thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

c.

Không áp dụng cho khách hàng là nhân viên Standard Chartered
sau đây gọi chung là “Khách hàng”

4.

Khách hàng hợp lệ sẽ được nhận phiếu quà tặng Urbox trị giá 200,000 VNĐ trong thời gian thực hiện Chương trình.

5.

Khách hàng hợp lệ được định nghĩa là những Khách hàng được xác nhận bởi Ngân hàng là một đăng ký hợp lệ, bao gồm hai điều
kiện (i). Được xác minh bởi Nhân viên Bán hàng qua điện thoại là thỏa mãn các điều kiện ở mục 3 và (ii). Đặt lịch hẹn thành công
qua điện thoại trong Thời Hạn Chương Trình.

6.

Ngân sách tối đa cho Chương trình là 100,000,000 VNĐ tương đương với tối đa 500 phiếu quà tặng Urbox, được trao thưởng trên
cơ sở “Đến trước được trước”. Khi tổng ngân sách chương trình vượt Ngân sách tối đa, Ngân hàng có toàn quyền dừng chương
trình và Khách hàng hợp lệ sau thời điểm dừng Chương trình nói trên cho tới ngày 30/06/2021 (Nếu có) sẽ không nhận được
phiếu quà tặng.

7.

Phiếu quà tặng sẽ được gửi tới các Khách hàng hợp lệ qua thư điện tử trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng xác nhận
cuộc hẹn với Nhân viên bán hàng của Ngân hàng qua điện thoại.

8.

Chương Trình này không được kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương
trình áp dụng cho cùng loại sản phẩm, Khách Hàng có quyền áp dụng chương trình nào mà Khách Hàng muốn tham dự.

9.

Ngân Hàng có quyền quyết định ngưng thực hiện chương trình sau khi đã thông báo hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền trong
phạm vi pháp luật hiện hành cho phép.

10. Tất cả các Điều khoản và Điều kiện Chung và bất kỳ các điều khoản và điều kiện có liên quan của Ngân Hàng (có thể được sửa đổi,
bổ sung và/hoặc thay thế theo từng thời điểm) sẽ được áp dụng.
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11. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của chương
trình khuyến mãi được liệt kê trên đây.
12. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành hai (02) bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu
có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa hai bản.
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
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Terms and Conditions of “Urbox Voucher Reward for Standard Chartered EliteFly Qualified Leads”
Program
The "Urbox Voucher Reward for Standard Chartered EliteFly Qualified Leads” (the “Program”) is opened for all clients who apply
for Standard Chartered EliteFly Account holders of Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (the “Bank”) via Promotion Page
of the Program. The aforementioned clients, when meeting all of the below Terms & Conditions, will be granted Voucher Rewards
even without having participated in the Bank’s products, services yet.
1.

The Program period is from 1st June 2021 to 30th June 2021 - both dates inclusive or until the Program budget defined at Clause 6
is transcended, whichever comes first (the “Program Period”).

2.

Applicable products for the Program:

•

Standard Chartered EliteFly Account
hereinafter referred to as “Account”

3.

The Program is applicable for the following clients:

a.

Clients successfully apply for Account via the Promotion page of the Program

b.

18 years old or above, currently living/working in Hanoi or HCMC

c.

Not applicable for Standard Chartered Bank staff
Hereinafter referred to as “Client”

4.

Eligible clients will be rewarded with Urbox Voucher of VND 200.000 during the Program Period.

5.

Eligible clients are defined as those who are validated as “Qualified Leads”, which include two criteria (i). All requirements at
Clause 3 are met - validated by the Bank Telesales and (ii). Appointment made successfully via call during the Program Period.

6.

Maximum Budget of the Program is VND 100.000.000 which is equivalent to 500 Urbox Vouchers, granted on a “First come, first
serve” basis. When maximum budget is transcended, the Bank reserve full right to cease the Program and clients who qualify after
such ending point until 30th June 2021 (if any) will not be given any voucher reward.

7.

Voucher reward will be sent to client via email within 03 days from the date when clients confirm appointment with the Bank
telesales via phone.

8.

This Campaign shall not be combined with other promotions or offer. In the event where there’s more than one (01) promotion
being held for the same product, Client has the right to choose the promotion which Client would like to join.

9.

The Bank reserves the right to terminate the Program after duly notifying competent authority of the same in the extent permitted
by the prevailing laws and regulations.

10. General Terms and Conditions and any other relevant terms and conditions of the Bank (as amended, supplemented and/or
replaced from time to time) shall be applied.
11. By participating in the program, Clients by default accept all Terms and Condition of the Program as listed.
12. These Terms & Conditions have been written in both Vietnamese and English versions. The Vietnamese version shall prevail in
case of discrepancies and/or inconsistencies.
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Issued by Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited.

